Deuren en kozijnen verven met Annie Sloan Verf Gratis handleiding
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Het verven van deuren met Annie Sloan Verf is relatief simpel mits u de juiste
stappen doorloopt. Allereerst een paar tips. Als u de deur wilt verven rekenen wij
voor een deur die u zowel voor en achter gaat verven vier vierkante meter ( omdat u
het tweemaal moet verven). Dat wil dus zeggen dat u voor drie deuren dus 1 liter verf
nodig heeft. Waarom geven wij in deze handleiding het advies om het af te werken
met Vernis en niet met Wax. Vernis is beter bestand tegen vocht ( condens op
kozijnen), warmte ( zon) en het is dus sterker. U zelf kunt natuurlijk een keuze maken
om het te waxen. Maar wij raden u Vernis aan omdat u er dan langer plezier van
heeft.
•
•
•

Allereerst gaat u de deur of het kozijn goed ontvetten met St Marc 1 dopje
St Marc in 250 cc water is voldoende
Doe dat met een witte doek dan kunt u goed zien of er nog vuil afkomt
Daarna reinigen met zuiver water

U bent klaar om te gaan verven, zorg dat u de volgende artikelen in huis heeft
•
•
•
•
•

Voldoende verf
Vachtroller met korte haren
ST Marc
Polyvine Decorateursvernis zijdeglans
Polyvine Decorateursvernis mat

Stap 1
Breng met een vachtroller de verf aan, verf niet in baantjes maar kruislings of kris
kras. Laat de verf minimaal 30 minuten drogen en u breng de volgende laag verf aan.
Die moet 12 uur drogen voor u verder gaat met stap 2.
Stap 2
U pakt de decorateursvernis zijdeglans en mengt die in een verhouding van 50% met
de verf die u gebruikt. U gaat dus een gekleurde laag vernis aanbrengen. Dat doet u
omdat de vernis zo dun is als water en als u het iets te dik aanbrengt het de verf kan
oplossen waardoor u de ondergrond weer ziet. Omdat te voorkomen mengt u het.
Laat het 2 uur drogen en u brengt een laag vernis zijdeglans aan. Die is dus niet
gemengd. Ook deze laat u twee uur drogen.
Stap 3
Als laatste brengt een laag decorateursvernis mat aan. Deze gaat een verbinding
aan met de zijdeglans vernis waardoor het veel sterker is dan alleen mat. Na twee

uur drogen zijn uw deuren klaar en heeft u extreem gladde, mooie matte nieuwe
deuren. Waar u weer jaren plezier van heeft. De vernis heeft twee dagen nodig om
helemaal volledig uit te harden.

